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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZVS, a.s. – kanalizácia -
čerpacia stanica ČS4 -  parc. č. 299/95 a čerpacia stanica ČS5 -  parc. č. 1570/4, k.ú. Dražovce 
– vecné bremeno)
s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na novovytvorených pozemkoch v kat. území Dražovce, zapísané 
na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra, a to:

- parc. č. 299/95 o výmere 6 m2 oddeleným geometrickým plánom č. 36/2014 z 
pozemku parc. registra C KN č. 299/2 bez založeného listu vlastníctva, ktorej 
majetkovú podstatu tvorí parcela registra E KN č. 299/2 – čerpacia stanica ČS4,

- parc. č. 1570/4 o výmere 6 m2 oddeleným geometrickým plánom č. 37/2014 z 
pozemku parc. registra C KN č. 1570/1 bez založeného listu vlastníctva, ktorej 
majetkovú podstatu tvorí parcela registra E KN č. 1570/1– čerpacia stanica ČS5,

v rámci líniovej vodnej stavby „Odkanalizovanie Dražoviec“, pričom vecné bremeno bude 
spočívať v práve vybudovania a prevádzkovania čerpacích staníc ČS4 a ČS5 v prospech 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Vecné 
bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu trvania podzemnej stavby.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 30.06.2015
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(ZVS, a.s. – kanalizácia - čerpacia stanica ČS4 -  parc. č. 299/95 a čerpacia stanica ČS5 -  

parc. č. 1570/4, k.ú. Dražovce – vecné bremeno)

V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení platných 
dodatkov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra,
požiadala Mesto Nitra o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v kat. území 
Dražovce na novovytvorenom pozemku parc. č. 299/95 o výmere 6 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 36/2014 z pozemku parc. č. 299/2 a na novovytvorenom pozemku 
parc. č. 1570/4 o výmere 6 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 37/2014 z pozemku parc. 
č. 1570/1, zapísaných na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra v rámci líniovej vodnej 
stavby „Odkanalizovanie Dražoviec“. Predmetom vecného bremena zriadeného v prospech 
ZVS, a.s., bude spočívať v práve vybudovania a prevádzkovania čerpacej stanice ČS4
a čerpacej stanice ČS5. Mesto Nitra ako vlastník pozemku bude povinný trpieť na pozemkoch
prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu čerpacích staníc ČS4 a ČS5.

Vecné bremeno žiada ZVS, a.s., zriadiť bezodplatne, vzhľadom k tomu, že predmetná 
vodná stavba je budovaná vo verejnom záujme.

VMČ č. 6 – Zobor a Dražovce: žiadosť prerokoval na zasadnutí konanom dňa 22.09.2014
a nemá žiadne pripomienky k zriadeniu vecného bremena. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na riadnom 
zasadnutí konanom  dňa  18.09.2014  prerokovala  predmetný materiál a odporúča schváliť 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 04.11.2014 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť zriadenie vecného bremena tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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